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Vi tar striden 
mot populisterna!

- Centerpartiets spurtvecka
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Inledning
Om sex dagar går Sverige till val. Nu inleder Centerpartiet sin 
valspurt. Vi kommer kampanja för anständigheten tills vallokalerna 
stänger. För att ge populister och extremister så lågt stöd i valet som 
möjligt och för att inte ge dem inflytande över nästa regering. För att 
Alliansen ska få ett så stort samlat stöd som möjligt. 

• Sverige är i stort behov av ett maktskifte, och det är Alliansen som
är alternativet.

• Socialdemokraterna måste ge besked om de kommer att fortsätta
med en vänstersväng.

• Inflytande för populistpartier till höger eller vänster ger varken
reformkraft eller stabilitet.

• Centerpartiet kommer spurta för att populister ska få så lågt stöd i
valet som möjligt, och för att inte ge dem regeringsinflytande.

Stort behov av maktskifte
Med 6 dagar kvar till valet är det alltmer uppenbart hur nödvändigt 
det är med ett maktskifte i Sverige. Trots högkonjunktur och god 
samhällsekonomi har S-MP-regeringen helt misslyckats med flera av de  
viktigaste uppgifterna.

• Vårdköerna har fördubblats, och klyftan växer mellan olika delar
av landet när det gäller väntetider och tillgänglighet. För barn- 
och ungdomspsykiatrin är situationen än värre, där har köerna
tredubblats. Och regeringen har dragit undan mattan för familjer
som är beroende av assistans för de mest grundläggande behoven.

• Många har jobb, men klyftan växer mellan de som har jobb och
inte har jobb. En allt större andel av de arbetslösa tillhör utsatta
grupper. Vi håller på att få en permanent bidragsberoende under-
klass som kan få det än värre när nästa lågkonjunktur kommer.

• En stor del av problemet är att S, MP och V har höjt skatterna
kraftigt på de som arbetar och på de jobbskapande företagen. Det
har blivit dyrare att anställa, och murarna på arbetsmarknaden
är en av de viktigaste orsakerna till att integrationen misslyckats.
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• Miljö- och klimatpolitiken består tyvärr mest av vackra ord och sym-
bolåtgärder utan tillräcklig effekt. Det är för låga ambitioner när det 
gäller grön skatteväxling, omställning av transportsektorn och bättre 
havsmiljö. Och nu får vi alarmerande uppgifter om att utsläppen av 
växthusgaser ökar med över 3 procent bara det första kvartalet i år.

Sverige har inte råd med en mandatperiod till som den här.

Alliansen är det enda samlade regeringsalternativet
Alliansen är det enda samlade regeringsalternativet i valet den 9 september. 

• Vi har under mandatperioden tagit hundratals gemensamma initiativ. 

• Vi har en gemensam vilja att regera tillsammans.

• Vi har presenterat en gemensam reformagenda med över 100 åtgärder 
för den kommande mandatperioden.

• Vi är väl förberedda och har många nyckelpersoner med stor  
regeringsvana, bl a 3 av partiledarna i Alliansen.

Hur det står till med vilja till regeringssamarbete hos övriga partier är 
högst oklart.

En mycket viktig uppgift den sista veckan är att få ökat stöd för det 
samlade alliansalternativet.

Oroande med stor andel populister i riksdagen
I många länder i Europa ser vi hur populister till höger och till vänster 
har tagit mer plats i politiken och parlamenten. Det finns tyvärr många 
exempel; Polen, Ungern, Italien, Österrike, Spanien, Nederländerna och 
Tyskland.

Populistpartiernas framväxt bidrar till att förgrova den politiska debatten, 
leta syndabockar istället för lösningar och försvåra handlingskraftiga 
parlamentariska majoriteter.

I Sverige finns det nu risk för att populister till vänster och till höger kan 
få uppemot 30 % av rösterna och mandaten i riksdagen. Det kommer 
inte att underlätta för hur Sverige ska kunna styras framåt.
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Sverigedemokraterna vill dra Sverige mot mer slutenhet, gör människor 
från andra länder till syndabockar, vill rulla tillbaka jämställdheten, lämna 
EU och har en ansvarslös ekonomisk politik.

Vänsterpartiet har ständigt ökade offentliga utgifter som svar på i stort 
sett allt, bedriver en hetsjakt på välfungerande vård- och skolföretag, 
vill socialisera delar av det svenska näringslivet och har en vurm för 
demokratiskt tvivelaktiga regimer som i Venezuela och Kuba.

Inget av dessa partier kan Centerpartiet tänka sig som underlag eller 
samarbetspart för en kommande regering.

Hur ser Socialdemokraternas fortsatta vänstersväng ut?
Socialdemokraterna ägnar, i brist på politik, mycket tid och kraft åt att 
sprida falska rykten om centerpartiet och andra partier om regeringsfrågan, 
trots att de fått svar gång på gång. Vårt alternativ är en Alliansregering. 
Det är alla Allianspartier överens om.

Hur Stefan Löfvens regeringsalternativ ser ut är dock höljt i dunkel. Han 
tycker det är naturligt att han ska vara statsminister även efter en brak-
förlust för socialdemokraterna. Vi vet inte hur det fortsatta samarbetet 
med miljöpartiet ser ut. När han talar om styrkeförhållanden gentemot 
Alliansen räknar han ibland in även Vänsterpartiet i sitt underlag.

Det går inte att tolk på något annat sätt än att den fortsatta Vänster-
svängen ska fortsätta med Stefan Löfven. Är det så att vänsterpartiet och 
socialdemokraterna i praktiken går till val tillsammans? Vänsterpartiets  
inflytande över ett regeringsalternativ med socialdemokraterna kommer 
krävas för att de ska ens ha en chans att bli större än Alliansen. Med 
ett kraftigt förstärkt vänsterparti och en lika försvagad socialdemokrati 
måste Stefan Löfven svara på vilka eftergifter han kommer göra för att 
få Jonas Sjöstedts stöd. Vilka ministerposter ska vänsterpartiet få?

Det kan naturligtvis vara så att talet om samarbete över blockgränsen 
är mer än tomt prat.  Men ett samtal över blockgränsen kan inte börja  
med att socialdemokraterna inte kan tänka sig kompromissa. Har  
Stefan Löfven ett mer konstruktivt och ansvarsfullt svar på detta än 
”Glöm det”? Annars står han kvar med ett enda möjligt regeringsalternativ, 
ett där ett kraftigt förstärkt vänsterpopulistiskt parti ska diktera villkoren.
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Centerpartiets spurtvecka
Vi går till val för värderingar om medmänsklighet och jämställdhet. För 
en vård i hela landet, för grön tillväxt, för att utveckla landsbygden och 
för att små företag ska ha stora möjligheter.

Detta val är ett tydligt värderingsval, som också kommer synas i vår 
spurtkampanj. Det är ett val om vilken väg Sverige ska ta. Centerpartiets 
besked är enkelt. Vi behöver ett maktskifte. Alliansen är vårt alternativ. 

Det ska inte få vara populister vare sig till höger eller vänster som ska 
få diktera villkoren för svensk politik. Extremister och populister är våra 
ideologiska motpoler, oavsett vilken kant de befinner sig på. Det är vår 
uppgift att se till att de får så lågt stöd som möjligt i valet och att de 
hålls borta från regeringsinflytande. 

Under den sista veckan kommer Centerpartister därför att möta 1,5 
miljon väljare. Vårt budskap är enkelt: Vi står upp för medmänsklighet, 
frihet och trygghet. Vi står upp mot populism och extremism. Och vi är 
beredda att axla ansvaret för att ta Sverige framåt. 




